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2019/20. tavaszi félévében induló
kutatócsoportok leírása
ÁLTALÁNOS ÉS KVANTITATÍV KÖZGAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének hatása a szemetelési
szokásokra
Kutatócsoport vezető:

Dr. Bakó Barna – barna.bako@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Mikroökonómia Tanszék

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD hely és 1 MA hely
Kutatás leírása: Kutatásunk során azt vizsgáljuk, hogy a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés kiépítése hogyan hat az összes termelt hulladék mennyiségére és annak
szennyezettségére.

Az árnyékgazdaság mozgatórugói és dinamikája Közép-KeletEurópában
Kutatócsoport vezető:

Dr. Vékás Péter – peter.vekas@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD hely és 1 MA hely
Kutatás leírása: Kutatásunk során 1991 és 2015 közötti panel adatokra épülő, időtől függő
(megfigyelt és látens) prediktorokat tartalmazó látens növekedési modellek (Bollen és Curran,
2006) segítségével szeretnénk megvizsgálni, hogy a közép-kelet-európai régióban mely
mögöttes tényezők (például az adókulcsok mértéke vagy a gazdasági fejlettség szintje) és
milyen mértékben mozgatták az árnyékgazdaság méretének időbeli változásait.
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GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA
A közösségek szerepe a fenntartható fogyasztás felé való
átmenetben
Kutatócsoport vezető:

Dr. Kasza-Kelemen Kata - kata.kelemen@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD hely és 1 MA hely
Kutatás leírása: Egy ökológiailag fenntartható társadalom megteremtésében a háztartások
fogyasztását az egyik legnagyobb kihívásnak tartják az ezzel kapcsolatos szakirodalomban.
Korábbi kutatások arra mutattak rá, hogy a fogyasztás környezetre gyakorolt hatásain túl sok
más tényező motiválhatja a környezettudatos fogyasztói viselkedést, úgy mint a szubjektív
jóllét, erős közösségekhez való tartozás és más etikai megfontolások. A fogyasztás társadalmi
jellegét elismerve, a fogyasztásra, mint a politikai cselekvésre és bizonyos életmódot hirdető
mozgalomra is tekinthetünk. A fogyasztás tehát nem csak szükségleteink kielégítésének
eszköze lehet, hanem olyan mozgalom is, amely képes társadalmi, kulturális és gazdasági
rendszereinket átformálni.
A nemzetközi szakirodalom és saját korábbi vizsgálatainkra alapozva, kutatásunkban olyan
közösségi kezdeményezéseket kívánunk mélyebben vizsgálni, melyek arra jöttek létre, hogy
társadalmi változásokat indítsanak el az egyéni fogyasztás megváltoztatásával. A kutatás feltáró
jellegéből fakadóan kvalitatív kutatás végzünk. Az első szakasz szakirodalmi áttekintését
követően a második szakaszban a fenntartható fogyasztás magyar / budapesti közösségi
kezdeményezéseinek vizsgálatára félig strukturált interjúk lebonyolítását és elemzését
tervezzük megvalósítani.
A kutatásban a fenntartható fogyasztáshoz kapcsolódó különböző területek senior és junior
kutatói dolgoznak együtt, ezáltal szeretnénk egy olyan kutatási műhelyt kialakítani, ami a fiatal
kutatók karrier útját is támogatva hoz létre nemzetközileg is publikált tudományos
eredményeket és emellett társadalmi párbeszédet folytat az érintettekkel.
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Fókuszban a versenyképesség – vállalati versenyképesség a 4.
ipari forradalom hajnalán
Kutatócsoport vezető:

Dr. Losonci Dávid – david.losonci@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 MA hely
Kutatás leírása: A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézete mellett működő
Versenyképesség Kutató Központ az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező,
vállalatokkal és menedzsmenttel foglalkozó hazai kutatóközpont. A Központ 2018-ban
indította el a „Versenyképesség az új ipari forradalom hajnalán” c. kutatási programját.
Ahogyan a korábbi programoknak is (Chikán, Czakó, & Demeter, 1996) (Chikán, Wimmer, &
Zoltayné, 2000) (Chikán, Czakó, & Zoltayné, 2010), ennek is kulcseleme a vállalati kérdőíves
felmérés. A 2019 első felének végén zárult 6. vállalati kérdőíves felmérés adatállománya ősszel
vált elérhetővé. A kutatócsoport munkája ezen adatbázissal vizsgálható problémakörök közül
kettő körbejárása.

A femvertising hatása a nők társadalmi szerepének megerősítésére
– női sztereotípiák vizsgálata eltérő kulturális közegben
Kutatócsoport vezető:

Dr. Malota Erzsébet – malota@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás fő célja a nők társadalmi szerepének megerősítése kapcsán
támogatást nyújtani olyan specifikus tényezők azonosítása révén, amelyek meghatározzák a
nők mindennapjait, illetve befolyással lehetnek a márkaválasztásukra. A kutatás
eredményeképpen javaslatot tudunk majd tenni a marketing szakemberek kommunikációs
üzeneteinek javítása kapcsán mind tartalmi, mind kommunikációs formai szempontból.
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Vállalati technológia menedzsment és képesség
Kutatócsoport vezető:

Dr. Sebrek Szabolcs Szilárd – sebrek@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: Kutatásunk célja nyomon követni egy hazai KKV eredményes belépését egy
világméretű születő iparágba, amely az emberi szövetek kereskedelmét emeli értékajánlata
középpontjába.

Eustressz és innováció magyarországi start-up vállalkozásokban
Kutatócsoport vezető:

Dr. Szilas Roland Ferenc – roland.szilas@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Szervezeti Magatartás Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A magyar gazdaság számára az innováció és a minőségi növekedés
szempontjából kiemelkedően fontosak a start-up vállalkozások, melyek kiélezett globális
versenyben igyekeznek megtartani legkiválóbb munkavállalóikat. Az eustressz (pozitív
hatásokkal bíró munkahelyi stressz) a munkatársak megtartása és a kiemelkedő teljesítmény
szempontjából is kulcsfontosságú és jelentős részben feltáratlan terület.
A kutatás célkitűzései a következők:
1. A magyarországi start-up iparágra jellemző innovációs folyamatok legfontosabb
jellegzetességeinek feltárása.
2. A magyarországi start-up vállalkozásokra jellemző stresszfolyamat jellegzetességeinek
feltárása.
3. Intervenciós javaslatok megfogalmazása start-up vállalkozók, inkubátor házak és állami
döntéshozók számára az eustressz elérése és az innovációs folyamat fejlesztése
tekintetében.
Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket egyaránt használunk a kutatás során. A
pályázókkal szembeni legfontosabb elvárások:






a téma iránti komoly személyes érdeklődés
kvalitatív vagy kvantitatív kutatási tapasztalatok
angol nyelv ismerete
jó együttműködő képesség
önálló, fegyelmezett munkavégzésre való képesség
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS DOKTOR ISKOLA
NHS: Nemzetközi humanitárius segélyezés a Közel-Keleten
Kutatócsoport vezető:

Dr. Paragi Beáta – beata.paragi@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás, illetve a kutatócsoport célja (1) a Közel-Keletre irányuló, illetve
ott megvalósuló humanitárius segélyprogramok sokféleségének vizsgálata, különös tekintettel
az aktuális, kisebb, hagyományostól eltérő és a szakirodalomban kevesebb figyelmet élvező
alternatívákra (pl. Magyarország üldözött keresztényeknek nyújtott támogatása, illetve Izrael
Operation Good Neighbour akciója), illetve (2) az elhúzódó konfliktushelyzetben nyújtott
humanitárius segélyekkel kapcsolatos néhány dilemma megvilágítása.
A projekt keretében 2 MA és 1 PhD hallgató munkáját tudjuk támogatni a 2019/2020-as tanév
tavaszi félévében. Elsősorban olyan MA és PhD-hallgatók jelentkezését várjuk, akik
szakdolgozatukat, disszertációjukat a közel-keleti menekültkérdés vagy a nemzetközi
(humanitárius) segélyezés témakörben írják.

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
A kormányzati stabilitásra ható tényezők a visegrádi országokban
Kutatócsoport vezető:

Dr. Dúró József – jozsef.duro@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Politikatudományi Intézet

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 2 MA hely
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Kutatás leírása: Az elmúlt években a posztkommunista országok kormányzati stabilitásának
vizsgálata a politikatudomány egyik kevéssé kutatott témájának számított. Éppen ezért
kutatócsoportunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy feltárja a kormányzati stabilitásra ható
tényezőket a visegrádi országokban. Mindenekelőtt az intézményi környezetre koncentrálunk
(pl. választási rendszer, kormányzati felelősség a parlamentben, pártfegyelem stb.). Emellett a
pártrendszert is vizsgálni kívánjuk. Ennek során nem csak a pártok száma releváns, hanem a
pártverseny természete, azaz a releváns pártok egymáshoz való viszonya, valamint a pártok
közötti együttműködés formák (pl. közös lista, választás előtti szövetségek, számottevő
politikai blokkok) is.

A politikai innovatív szemléletmódjai a posztmodern
politikaelméletben
Kutatócsoport vezető:

Dr. Várnagy Réka – reka.varnagy@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Politikatudományi Intézet

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 3 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: A jelenlegi kutatás arra tesz kísérletet, hogy megválaszolja a posztmodern
politikaelmélet egy teoretikus alapkérdését: tulajdonképpen melyek azok az alapvetések,
amiket ez az új nézőpont és tudományos irányzat állít a politikával kapcsolatban, vagy másként
megfogalmazva – melyek azok az igazi újdonságok és innovációk, amelyeket a posztmodern
politikaelmélet hozott a politika szemléletében a politikatudományok számára. A jelenlegi
kutatás célja, hogy hozzájáruljon a posztmodern politikaelmélet és a tágan vett
politikatudomány közötti, jelenleg még igen esetleges és korlátozott kapcsolat
megteremtéséhez.

EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007
„Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató
tevékenységek a felsőoktatásban

TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI ISKOLA
#kommlab
Kutatócsoport vezető:

Dr. Székely Levente – levente.szekely@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A #kommlab a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és
Kommunikációelméleti Intézetéhez kapcsolódó kutatócsoport. Tagjai olyan hallgatók és
oktatók, akik nem pusztán érdeklődnek az empirikus kutatások iránt, hanem gyakorolni is
kívánják azt. A #kommlab tematikája elsősorban generációs fókuszú, így különös figyelmet
szentel a generációk, elsősorban fiatalokkal és idősekkel kapcsolatos kutatásoknak.

